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 Children کودکان

  
  سيامک بھاری

 ٢٠١٣ جون ١٢

  

   انتخاباتۀجنبش دفاع از حقوق کودک و مضحک
 

 ،بسيار مھم است دو موضوع ،گوی ما و محور گفت. گو را پذيرفتيد و  ممنون که اين گفت: کودکان مقدمندۀنشري

 . روز مبارزه با کار کودکانجون ١٢انتخابات جمھوری اسالمی و نيز 

  .ھر طور که مايليد شروع کنيد. ھر دو موضوع مھم است.  سالم به شما و خوانندگان عزيز نشريه:سيامک بھاری

 

ران چه سياستی در قبال  جنبش اعتراضی دفاع از حقوق کودکان در ايکودکان مقدمند و کالً : نشريه کودکان مقدمند

 انتخابات بايد پيش رو داشته باشد؟

ن دفاع از حق کودک موضوعی به نام انتخابات پيش روی ويژه فعااله  ب، مردم، به نظرم در اساس:سيامک بھاری

 از ھر ،اين حکومت انتخابت خودش را.  تمام عيار حکومتی استۀشود يک مضحک آنچه انجام می. خودشان ندارند

ھر کس . بنابراين موضوعی به نام انتخابات پيش روی ما نيست. دھد گر نمايشی تر و چندش آور تر انجام میوقت دي

 سيرک انتخاباتی و يا ،گويند انتصابات دولتی يا حکومتی عده ای می. تواند بگذارد ھر اسمی دلش بخواھد روی آن می

ی و انتخاب أ سرشت اين حکومت با راصالً .  و نيست انتخابات بردار نبوده،جمھوری اسالمی از بدو تولدش. مضحکه

 چند نفر از خوديھای کم ،"رھبر"که يک ارگان حکومتی نان به مزد و جيره خواِر به اصطالح  اين. جور در نمی آيد

قول خودشان احراز صالحيت کند چه ربطی به ما  و  به ميليونھا مردمی دارد که با ه يد کند و بئدرد سر تر را تا

اين بازی اينقدر تکراری و نخ . کنند؟  انتخاباتی در کار نيست  دست پنجه نرم میءی فقر و گرانی و اعتياد و فحشاھيوال

تواند حتی به ضرب ميکروسکوپ ھم يک ابسيلون  وانگھی چه کسی می. نما است که نياز به توضيح و تشريح ندارد

 حکه پيدا کند؟منفعت برای ميليونھا کودک محروم در اين کشور در اين مض

  

  نھاد کودکان مقدمند اين انتخابات را تحريم می کند؟: نشريه کودکان مقدمند

 بعد ما شرکت در آن را نفی يا تحريم يا ، تحريم به معنی اين است که بايد اول چيزی وجود داشته باشد:سيامک بھاری

 ،اين يک مضحکه است.  که ما تحريمش کنيم موضوعی به نام انتخابات وجود ندارد،اينجا چيزی. ممنوع و موقوف کنيم

 ۀی است که انتخابات واقعی است اما ما به مقررات آن به نحوئتحريم در جا. شود شيرجه زد در استخر خالی که نمی

ه  با چنين موضوعی روب ما ابداً ، چون اختالف داريم،يم در آن شرکت نمی کنيمئگو  می،اجرايش اعتراض داشته باشيم
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ھمين . يک بازی تھوع آور حکومتی است. کند اين مضحکه سر سوزنی به مردم و منافعشان ربطی پيدا نمی ،رو نيستيم

که مشروعيت و وجاھت عامه   برای اين،ناچار بايد يکی از خوديھايشان را انتخاب کندبه حکومت اسالمی  !و بس

  . ی مردمندأبگويند حاصل ر. داشته باشند

  

شما نقش مردم در تعيين و يا دخالت در سرنوشتشان را چگونه می . م چه ميشوندپس مرد: نشريه کودکان مقدمند

  ؟! دخالتی ھم عليه اين مضحکه نداريدکالً . بينيد

 ھيچ کدام از دار و دسته ھای اين ،انتخاب مردم ھيچيک از جناح ھا.  مردم اين حکومت را نمی خواھند:سيامک بھاری

عکس به مبارزه با حکومت گره خورده ه  ب، حکومتی گره نخورده استسرنوشت مردم به انتخابات. حکومت نيست

البته برای حکومتی ھا . بيش از سه دھه است که اين جنگ بی امان پيش رفته است. اين يک نبرد تمام عيار است. است

ال قدرت باالخره وجوھات و سھم خواھی و رانت خواری و باندبازی و  اعم. کند کدام جناح در قدرت باشد فرق می

دھند و ھمديگر را از  به ھم چنگ و دندان نشان می. رقابت آنھا واقعی است. برای جناح ھای حکومتی معنی دارد

 اينھا ۀدست بگيرد؟ ھمه کند کدام يک از مھره ھای حکومتی قدرت را ب برای مردم چه فرق می. کنند صحنه بيرون می

  .سگ زرد برادر شغال است. امتحان پس داده اند

حکومت و نظامی که اصل و اساس آن بر ستم و تبعيض استوار است . دست خود مردم بايد تغيير کنده نوشت مردم بسر

  .  مردم کشيده چه ربطی به سرنوشت مردم داردۀو سه دھه تسمه از گرد

ام دستگاه تم. ی داردئ مسبب و عامل بقا،از آسمان که نباريده. کوھی از فالکت و مصيبت بر سر مردم آوار شده است

  . ندا تحميل اين فالکت مقصرءحکومتی در اجزا

اين اختالفات و شکافھای عميق درميان دار . کنند  میء ايفا،مردم نقش تاريخی خود را با نفی تماتمی اين حکومت فاسد

است ھر کدام از دار و دسته ھای حکومتی حرف اولش اين . و دسته ھای حکومتی ريشه در ھمين نپذيرفتن مردم دارد

. راست ھم می گويند! اصل نظام در خطر است! گويد اوضاع حساس است می. ميدان آمده استه که برای نجات نظام ب

بزرگ ميليونی ” نه“ مردم و ۀاما چرا اصل نظام در خطر است؟ چرا اوضاع حساس است؟ مقابل. اين حقيقت دارد

اين . مت گرفتار در طوفان انقالب مردم استيک ھدف اين جناح ھا نجات کشتی حکو. درمقابل اين حکومت است

  . جوھر واقعی اوضاع سياسی ايران و حکومت اسالمی است

اين بار اوضاع چنان وخيم است که استوانه ھای اين نظام ھم بايد جراحی بشوند تا بلکه اين پيکر گنديده بتواند چند 

ھيچ وقت . شکسته تر و از ھم پاشيده تر نبوده استھيچ وقت جمھوری اسالمی از اين درھم .  باقی بماند،صباحی بيشتر

اين را خود حکومت اسالمی ھم نمی تواند .  انتخابات حکومتی از اين مسخره تر و مصنوعی تر نبوده استۀھم مضحک

پنھان . شوند صدايش را عالم و آدم می. کفگير اين حکومت به ته ديگ خورده است. خواھد کتمان کند و حتی نمی

و گرنه کار اين .  مردم عليه اين حکومت استۀ حاصل دخالت فعاالن،تا ھمين جا اين شکست بزرگ. کردنی نيست

  .حکومت به اينجا نمی کشيد

  

ن دفاع از حقوق کودک  باالخره اوضاع به چه سمتی ميرود؟ فعاال،با توجه به نکاتی که گفتيد: نشريه کودکان مقدمند

  ؟ حق آنھا چه ميشودمنفعت کودکان و دفاع از . چه بايد بکنند

تواند صحنه را به  ھر تکان و جنبش و اعتراض مردم می. ير استشدت متغه  اوضاع سياسی ايران ب:سيامک بھاری

جمھوری  اسالمی تمام توان سرکوبش . حکومت اسالمی در تنگنای خفه کننده ای گير افتاده است. يک باره عوض کند

کار رسانه . دھد  ارعاب و دستگاه امنيتی ــ نظامی اش را به ما نشان میۀامنھرجا که پا بگذاريد د. را متمرکز می کند
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به اين .  ضعف آن ھم ھستۀاين البته در نھايت نقط. ی قدرت سرکوب حکومت استئھايش از صبح تا شب بزرگنما

 فساد ،و بيکاریگرانی . گويد ھيچ راه عالج و بھبودی و برنامه ای برای رفع مشکالت مردم ندارد معنی که خودش می

به . دھد جايش چماق به مردم نشان میه ب.  حکومتی و فقر و فالکت تحميلی به مردم را نمی تواند کاھش دھدۀگسترد

 يعنی ،بن بست داخلی و خارجی و نداشتن راه حلی برای برون رفت از اين تنگنا. يک معنا پايان کار اين حکومت است

اوضاع به . دارد  چيزی است که مردم را متحدتر و پر اميد تر کنار ھم نگاه میاين ھمان. بی افقی کل دستگاه حکومتی

ن دفاع از حقوق کودک بايد با پرچم مطالبات روشن به ميدان بيايند و توقع فعاال. نحو بی سابقه ای به نفع مردم است

 ما بايد ۀ دستور فوری ھم در،شدت معترض و ماکزيماليسته سازمان دادن جنبش سلبی و ب. مردم را نمايندگی کنند

جنبشی که بايد حق کودکان را . سازمان دادن و متشکل شدن مھمترين و حياتی ترين اقدام در اين مرحله است. باشد

که احقاق  پافشاری بر اين. ر کنونی نخواھد داشتثير چندانی بر روند اوضاع متغيأ ت، اگر متشکل نباشد،نمايندگی کند

 .  تا در صف مقدم و حاضر در صحنه باشد، متشکل باشدممکن و ميسر است بايد بدواً حقوق کودکان ھمين امروز 

 

  .  به چه معنا است سلبی در عمل،ا بيشتر توضيح دھيداين موضوع سلبی ر:  کودکان مقدمندۀنشري

ويژگی اصلی اين .  معين داردۀ در حال حاضر جمھوری اسالمی يک مشخصه و يک معرف، بينيد:سيامک بھاری

اگر . ومت اين است که ھيچ راه حلی برای بھبود اوضاع خودش و اين تفرقه و در ھم پاشيدگی درونی اش نداردحک

گذاشت و  ش ھم که شده می آورد جلوی صحنه می اکرد از ته انبان حکومتی  چه پرسنلی چه سياسی درنگ نمی،داشت

وقتی شروع کرد به . يم ھيچ ضايعه ای را نداردجمھوری اسالمی قدرت ترم! کرد به بازی  جديد شروع میۀبا اين مھر

رغم رجزخوانی ھايش چنين علنی و   ضعف جمھوری اسالمی علیه د رچنين موقعيتی ک،دش تيع کشيدنروی خو

. اين را نبايد از دست داد. خودی خود يک وجه مھم استه  ب، ما چيست؟ از دست ندادن اين فرصتۀ وظيف،آشکار است

آنچه . که االن وقت اين است که تشکل دفاع از حقوق کودکان ويژگی اين دوره را نمايندگی کند ينبنابراين سلبی يعنی ا

  ! بزرگ بياوريم جلوی صحنه" نه"را  که نمی خواھيم با يک 

مين حق تحصيل و بھداشت و درمان رايگان برای أ ت،توقف فوری و بيدرنگ کار کودکان. کيدات ما بايد سلبی باشدأت

تبعيض در ! کار کودکان ممنوع! ی گفتئاينھا را بايد سلبی و نفی ! لغو حجاب کودکان دختر!  حاال ھمين،کودکان

اينھا را  . . .و ! دست درازی مذھب در آموزش و پرورش ممنوع! آموزش و پرورش و مدارس با چند استاندارد ممنوع

  . تا  جامعه ھمينطور مطالباتش را مطرح کند! معه ذھن جاۀکلَ تا بشود مَ . کيد مطرح کنيمأبايد بياوريم جلو صحنه و با ت

 جمھوری اسالمی کار کرده اند و ۀنی است که سالھاست زير بار فشار امنيتی کشند فعاالۀی برای ھمئاين فرصت طال

مه را با ھ  آنۀن در آفريدنش نقش کليدی و اساسی داشته اند و ھزين اين فعاالۀدوره ای که ھم. منتظر اين دوره بوده اند

  . انتخابات اينگونه بايد باشدۀپاسخ ما به مضحک .لطماتش تحمل کرده اند

 خواست مردم برای ،بنابراين.  مطالبات سلبی ما برخورد کنندۀھر تالشی برای نجات حکومت اسالمی بايد با صخر

  .  ما بايد نمايندگی کنيم،مين رفاه و آسايش کودکان راأ برای ت،ايجاد يک دنيای بھتر

 

   روز مبارزه با کار کودکان،جونھم دوازد

نظر شما لغو کار کودکان ه ب.  و لغو کار کودکان صحبت کنيمجون ١٢حاال اجازه بدھيد راجع : نشريه کودکان مقدمند

   ديگر بايد بيايد و ما ھمچنان ھمان حرفھا را بزنيم؟جون ١٢شود؟ چند  عنوان يک مطالبه متحقق میه ب

 سال ،چھارده سال پيش. پردازم  بعد به پرسش شما می،اول اجازه بدھيد نکته ای را يادآوری کنيم :سيامک بھاری

ن ، از فعاال)کاياليش ساتيراتی( به ابتکار و تالش مستمر ، با تالش و پيگيری صدھا فعال جنبش لغو کار کودکان١٩٩٩
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د و به ژنو ختم شد و شانزده کودک به ی سراسری از پاکستان شروع شئ راھپيما، لغو کار مزدی کودکانۀبرجست

ی ھشتصد ھزار کيلومتری شرکت کرده بودند در صحن علنی سازمان ئنمايندگی از سيصد کودکی که در اين راھپيما

با شعار ديگر استثمار بس است حضور يافتند و قطعنامه ای در لغو کارھای سخت و زيان آور ) آی ال او(جھانی کار 

 ارزشمند و گرامی اين ، تالش به ياد ماندنیۀاين روز نتيج.  سازمان جھانی کار رساندندبرای کودکان به تصويب

. حاصل کار ھيچ دولتی نيست.  حاصل تالش تحسن برانگيز و غرورآفرين آنان است،اين دستاورد. ن استامبارز

  .خواستم کوتاه وموجز اين نکته را گفته باشم

اگر چنين ! شود شود؟ البته که متحقق می عنوان يک مطالبه متحقق میه کان بآيا لغو کار کود.  پرسش شماۀاما در بار

 ،جنگد جنبشی که عليه کار کودکان می.  خود اين بحث بی ثمر بود اصالً ،اعتقادی و از ھمه مھمتر چنين عزمی نبود

جز پايان دادن به ه ان بمگر راه ديگری برای نجات کودک. خود ما به اين جنبش پيوسته ايم.  دست من و شما نيستۀساخت

ھرجا سرمايه و سرمايه دار .  ريشه اش در کارمزدی است،اين توحش ھست؟ پديده ای به نام کار کودکان در عصر ما

عنوان کارگران خردسال استثمار ه کشد و کودکان را ھم ب  مرز سنی کار مزدی را عقب می،برايش ميسر و ممکن باشد

 ھر جا ،شما نگاه کنيد.  نسبت مستقيم با نابرابری و تبعيض اقتصادی در جامعه دارد،انی کودکئ کار حرفه ۀپديد. کند می

ھر جا آزادی و رفاه نسبی در جامعه .  باالی سرش يک حکومت ديکتاتوری وحشی ايستاده است،کار کودک رايج است

  . کارمزدی کودکان کمتر و يا بسيار مخفی تر است،ھست

ی کودکان بخشی جدا ناپذير از جنبش آزايخواھی و برابری طلبی کارگری ئرفه جنگيدن برای متوقف کردن کار ح

  .  سطح آگاھی ھر جامعه استءنمونه ای از تمدن و ارتقا. است

حقيقتا نظام سرمايه داری . شود چرا اين مبارزه طوالنی است؟ ھمانطور که مبارزه برای استثمار کشدار و طوالنی می

اما . کرد عنوان يک نظام بايد سالھا پيش بشريت خود را از شرش خالص میه ب. يدھدبيخودی به حيات خود ادامه م

طور حيرت انگيزی ه  لطمات و خساراتش ب،ھرچه اين مبارزه دير فرجام تر باشد. منطق سود کار خودش را می کند

 ھا ھم جون دوازده ،شود ی که با خواست لغو کارمزدی برگزار میئ اول ماه مه ھاۀبه انداز. شود بيشتر و بيشتر می

لغو . مبارزه برای لغو کار کودکان اما به نظرم در موقعيت اعتراضی بيشتری نسبت به قبل قرار دارد. شود برگزار می

  !توان اين ميدان را از سرمايه داری گرفت و کودکان را نجات داد می.  ھمين حاال ممکن استکار کودکان واقعاً 

  

را   بدھيد به کامنتی که در يکی از صفحات اينترنتی منتشر شده بود اشاره و عين آناجازه: نشريه کودکان مقدمند

چگونه لغو کار کودک ھمين امروز ممکن است؟ اگر ھمين امروز ممکن است پس چرا نمی رويم  ":اينجا مطرح کنيم

،   نابرابر اقتصادیکار کودک در مناسبات . اين کار کودک را لغو کنيم؟ لغو کار کودک ھمين امروز ممکن نيست

پس تا زمانی که اين مناسبات به حيات . طور ويژه نظام سرمايه داری ريشه دارده  طبقاتی و بۀاجتماعی ــ سياسی جامع

  . دھند، کار کودک نيز پابرجاست خود ادامه می

واده ھای کارگری با  بايد برای برچيده شدن مناسبات سرمايه داری مبارزه کنيم تا زمانی که خان،برای لغو کار کودک

رو ھستند، چگونه می توان انتظار داشت که کودکان اين خانواده ھا ه ين و عدم امنيت شغلی روبئبيکاری، دستمزدھای پا

  ." پس دوستان لغو کار کودک ھمين امروز ممکن نيست.  کار رانده نشوندۀبه عرص

  خوب پاسخ شما چيست؟ با اين ديدگاه موافقيد؟

 کار کودک چيست را در پرسش قبلی توضيح ءکه منشا اين.  مھم در اين اظھار نظر استۀد نکت چن: سيامک بھاری

کند و چون الزم  منتھی اولين نکته اين است که ھمه چيز را ثابت فرض می. گويد  اين دوستمان ھم ھمين را می،دادم

شود؟ پس چرا کار کودکان  ر نمی کارگر استثما،کجای جھان. وملزوم ھم ھستند پس پيش شرط يکی مسبب ديگری است
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ثير مستقيم بر أمراتب کمتر از جوامع ديگر است؟ حتی نرخ بيکاری ھم ته  ب، در اروپای شمالی و کال جوامع مرفهمثالً 

  کودک شما مدرسه و کودکستانش را از دست نمی،ند کارتان را از دست بدھيد يا فنلاروی اگر شما در نمثالً . آن ندارد

حتی . تواند در ايران و بنگالدش و ھند منجر به پيوستن کل خانواده به بازار کار مزدی بشود  اتفاق میاما ھمين. دھد

ين است که  اتوماتيک باقی خانواده را به بازار کار ئاينقدر سطح دستمزد پا. واده نيستنيازی به بيکاری نان آور خان

  .  رفاه جامعه تعيين کننده استۀاينجا درج. کند کشاند و يا بيشتر وابسته می ی میئحرفه 

؟ ايران را !ال اين است که ثروت و امکانات برای متوقف کردن کار کودک در اين جامعه موجود ھست يا نيستؤس

  . مثال بزنيم که شناخت بيشتری از آن داريم

 ،يدئگو ترديد میيد؟ بدون ئی کودکانشان چه می گوئ کار مزدی و حرفه ۀ کارگری در بارۀشما به کارگران و خانواد

رويد سراغ بی توجھی و بی  آنوقت می. ی نشودئثروت اين جامعه اينقدر ھست که ھيچ کودکی مجبور به کار حرفه 

رويد سراغ بودجه ھای حيرت  می. مباالتی دولت و بودجه ای که برای رفاه کودکان بايد اختصاص داده شود و نمی دھد

ی و تروريستی و جيب ھای گشاد آيت هللا ھای گردن کلفت و بريز و بپاشھا و آور برای امور امنيتی و انتظامی و نظام

 ممنوعيت کار ،يدئشما حق داريد که با اعتماد کامل بگو. وقتی چنين است. ثروتھای  غير قابل باور ايادی حکومتی

قف کار کودکان تو. رغم ھيوالی گرانی و خط فقر و مصايب بيشمار در جامعه علی! کودکان ھمين حاال ممکن است

. به اين دليل که جامعه ميزان توليد ثروتش ده ھا ھزار برابر امکاناتی است که در اختيار دارد. ھمين حاال ميسر است

ی کودکان برای خود سرمايه دارای ئاما  فراموش نکنيد ميدان کار حرفه . اين برای توقف کل کار مزدی ھم صادق است

اين را !  روی کاغذ ھم که شده می پذيرد که کار کودک قانونی نيست،ين دليل به ظاھربه ھم. ھم چندان قابل دفاع نيست

حضور . کار کودکان ادامه می يابد اما نه قانونی و رسمی. کند  پيشرفت و تمدن جامعه به سرمايه تحميل میۀدرج

. شود به عقبش راند پس می. ردسرمايه داری توجيه عملی برای آن ندا. ميليونی کودکان خيابان ھم به ھمين منوال است

شود از بازار سود و  کار کودکان ميدانی است که می. ی از خرس بکنی غنميت استئمو. بايد ھم ھمين کار را کرد

چرا عملی . لغو کارمزدی ھمين امروز ممکن است. عنوان بخشی از حرمت جامعه به آن بازگردانده سرمايه گرفت و ب

نيروی کار کودکان مانند نيروی کار کارگران به بازار کار . شود ر به سرمايه وارد نمیقدر کافی فشاه شود چون ب نمی

تواند از خودش در مقابل وجدان و تمدن و دستاوردھای  سرمايه داری نمی. منتھی مقبول و موجه نيست. شود رانده می

غير قانونی بودن کار کودک . کند  پيشروی مطالبات و دستاوردھای اجتماعی تعيين میۀاين را درج. جامعه دفاع کند

  .  تاريخی جنگ و درگيری طبقاتی استۀاين حاصل يک پروس.  را دست کم نگيريد،ولو به ظاھر

 مطيع و محروم ، ساکت،نيروی کار کم توقع.  برای سرمايه غير قابل گذشت استسودآوری نيروی کار کارگران کودک

 ست که میااما نيروی ديگری در جامعه . سرمايه دار ممکن نيستاز اين بھتر برای . از ھمه حقوق قانونی موجود

 ،اين را اگر نديده بگيريم. خواھد دست سرمايه را از اين گنج کوتاه کند و مانع شود کودکان به نيروی کار بدل شوند

وقتی  گفته . د مطالبات و دستاوردھای تاکنونی را نديده ايم و در نتيجه از دستش خواھيم داۀموقعيت اعتراضی و درج

 ال میؤممنوعيت آنھم زير س. شود مبارزه ھم برای خاتمه دادن به آن متوقف می!  توقف کار کودکان ممکن نيست،شود

رغم ھر درجه فشار و محروميت تحميلی به جامعه بايد با اين فشار و محروميت جنگيد و  عيل. شود رود و بی مورد می

 پس دست از ،توانيم عقبش بزنيم چون نمی. شود ل در برابر ھجوم نتيجه می از استيصایتسليم پذيری بخش. عقبش زد

 کسی نتوانسته به اصطالح بی ، مردم با حجاب اسالمی را نگاه کنيدۀمبارز. دھد اين که نتيجه نمی! مبارزه با آن برداريم

 خود جمھوری اسالمی ھم اين را.  تحميل حجاب پس از سی و چند سال ھنوز ممکن نشده است اما واقعاً ،حجاب باشد

ھيچ .  به مراتب پيش تر از لغو حجاب استلغو کار کودکان قطعاً . اذعان دارد و مدام شکست خود را اعالم می کند

.  حتی حکم حکومتی است،دستور الھی است. توان گفت مذھب و دين اين را گفته است نمی. پشتوانه و توجيھی ندارد
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ش را  ابرای ھمين سرمايه داری مخفی اش می کند و مخفيانه سود آوری. ننگ است ۀواقعا لک. ھيچ جا وجاھتی ندارد

 اين است که اين ممنوعيت جدا ۀ نشان،ی که اعتراض باالست دستش کوتاه می شودئوقتی سرمايه در جا. مين می کندأت

  . امکان پذير ھم ھست،از ضرورتش

کار کودکان . ھيچ سازشی در کار نيست.  کوتاه بياييمما ذره ای از حکم توقف فوری و بيدرنگ کار کودکان نبايد

  !ھمين حاال! به اين توحش بايد خاتمه داد.  وحشيانه و غير انسانی است،غيرقانونی

 برای ما در اين مقطع بايد مانند کيفرخواست مخصوصاً . ھمين جا يکبار ديگر اھميت تاريخی اين روز را متذکر شوم

با ھمين روحيه بايد مقابل آن . ی محسوب شودئاستثمار کودکان بايد جرمی جنا. رح شودعليه اين توحش و بانيان آن مط

 کودک برايش ۀ حتی اگر خود خانواد،شود  او تحميل میۀبه کودک و خانوادکه کار کودکان کاری اجباری است . ايستاد

 .کاريابی کرده باشند
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